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Wil je ook ..

Meer rust en vrijheid ervaren?
Bewuster keuzes maken?
Meer zelfvertrouwen ontwikkelen?
Beter om kunnen gaan met stressvolle
gebeurtenissen?
Meer ontspannen en beter slapen?
Meer balans in je leven?

Dan is deze
training misschien
iets voor jou!

www.willemiendegroot.nl
Info@willemiendegroot.nl
06-81903210

Wanneer?
Deze 8-weekse training vindt plaats op de
woensdagavond van 19.30 tot 22 uur. We
starten op 27 oktober 2021. De laatste
bijeenkomst is op 15 december 2021. Er is
ook een oefendag; zaterdag 11 december.
Ik werk met een kleine groep van 3-5
deelnemers.

Mindfulnesstraining is een
Aandachttraining. Zie het als een soort
mentale conditietraining, een
vaardigheid die je kunt oefenen. Dat
heeft veel voordelen. Als je (werk)stress
ervaart, word je je bewust hoe stress je
be nvloedt en hoe je tijdig kunt stoppen
met het alsmaar doen .
Opbo
an de raining
De training is gebaseerd op de methode
van Mindfulness Based Stress
Reduction. Praktisch en niet 'zweverig'. In
8 bijeenkomsten gaan we aan de slag
met:
Begeleide aandachtsoefeningen
Eenvoudige bewegingsoefeningen
Oefeningen om het bewustzijn in het
dagelijks leven te vergroten
Oefeningen in het anders omgaan
met stress, pijn, vermoeidheid en
lastige emoties
Theorie over de omgang met stress
Daarnaast krijg je opdrachten om thuis
te oefenen en is er een extra oefendag.
Waar?
De training vindt plaats in mijn
coachruimte aan de Potgieterstraat in
Utrecht (Nieuw-Engeland).

Wie ben ik?
Ik ben Willemien de Groot. Al jaren geef ik
training over stresshantering en het
omgaan met veranderingen. Ik ben erg
enthousiast over de handvatten die
Mindfulness je kan bieden. Mindfulness
heeft mij erg geholpen in perioden van
stress en spanning. Deze vaardigheid wil
ik jou ook graag meegeven. Doe je mee?
In e ering
De training kost 450,-. Veel
ziektekostenverzekeraars vergoeden (een
deel van) de training.
Voor deelnemers die vergoeding
ontvangen via de werkgever hanteer ik
een tarief van 550,-.
Ik vertel je graag meer over de training.
Na aanmelding nodig ik je uit voor een
kennismakingsgesprek.
Voor meer informatie: 06-81903210

